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مقدمه 

وهاسنسور،هاموتوراندازیراهمانندمختلفمفاهیمباآردوینوآموزشیمجموعهطولدر
.شدیدآشنامختلفهایماژول

میتواننهچگوبیاموزیدوکارکنیدترکیبیپروژهیکرویبرکهرسیدهفراآنزماناکنون
هایینپروژهعنوانبهمنظوراینبرای.بستکاربهپروژهیکدرراقبلیهایآموختهتمام
.کنیدکاریابمسیررباتیکرویبربایدشما

.نمایدبالدنراآنوکردهشناساییرامشکیخطیکمیتواندکهاسترباتیمسیریابربات

بهفایلیناوشودساختهشماخالقیتمبنایبربایستیپروژهاینکهاستتوضیحبهالزم
.بودخواهدپروژهایندرشمابرایراهنمایکعنوان



بدنه ربات

نمودههاستفادبازاردرموجودآمادههایبدنهانواعازمیتوانیدمسیریابرباتبدنهساختبرای
یک،قرمزمادونسنسور4،موتوردونصبقابلیتکهبسازیدایبدنهخودخالقیتبایاو

.باشدداشتهراآردوینویکوالتراسونیکسنسور

:بازاردرموجودهایبدنهازاینمونه



انتخاب موتور ها

عرضهقویدارگیربکسموتورعدددوهمراهبهبازاردرموجودآمادههایشاسیمعموالً
صورتبهموتورخریداریبهنیازیهاشاسینوعاینازاستفادهصورتدرومیشوند
.نیستجداگانه

یکازنیموردقدرتوبدنهوزنبهبستهایدکردهطراحیخودتانرابدنهکهصورتیدراما
.نماییدخریداریدارگیربکسDCموتوریاوDCموتورنوع

یکهاآنبهکههستندسادهسیدیهایموتورهماندارگیربکسDCهایموتور
راهومیشودموتورتولیدیگشتاوررفتنباالوشدنترقویموجبکهشدهمتصلگیربکس

.نداردگیربکسبدونهایموتورباتفاوتیدارگیربکسهایموتوراندازی



اتصال موتور ها به درایور و آردوینو

همان طور که در جلسات مربوط به راه اندازی موتور ها آموختید ، برای اتصال موتور به 
.استفاده کنیمL293آردوینو میتوانیم از درایور های 

به آردوینو متصل L293پس همانگونه که آموختید دو موتور را با استفاده از یک آی سی 
.میکنیم

و تغییر جهت هرکدام از موتور ها را به سه عدد از پایه PWMپایه های مربوط به پالس 
.های آردوینو متصل کنید



IRاتصال سنسور های 

دارید که باید به IRعدد ماژول سنسور 4برای تشخیص مسیر مشکی رنگ نیاز به حداقل 
.فاصله مناسبی از زمین نصب شده باشند

دو عدد از این سنسور ها باید دقیقاً در جلوی ربات برای شناسایی مسیر مستقیم و دو عدد 
.دیگر در قسمت راست و چپ جهت تشخیص چرخش مسیر نصب شوند



IRاتصال سنسور های 

برای عملکرد درست نیاز به تنظیم مقاومت در شرایطIRبا توجه به اینکه این سنسور های 
چهار کاناله ویژه ربات های مسیریاب که IRنور محیط دارند توصیه میشود از ماژول سنسور 

اشد و در بازار موجود میباشند استفاده نمایید ، تا هم نصب و راه اندازی راحت تری داشته ب
.دهم دارای پتانسیومتر جهت تنظیم مقاومت سری با سنسور بر اساس نور محیط باش

آن ضمناً توصیه میشود جهت جلوگیری از تداخل امواج مربوط به این چهار سنسور اطراف
نسور ها را با استفاده از چسب برق سیاه بپوشانید تا تابش امواح فقط از قسمت جلوی س

.صورت گیرد



چهار کانالهIRماژول  سنسور 



نصب و راه اندازی ماژول التراسونیک

زدیک شدن در این ربات شما باید از یک ماژول التراسونیک نیز استفاده نمایید تا در صورت ن
.به موانع ربات را متوقف کند و از برخورد آن به موانع جلوگیری کند

را طبق مفاهیم آموخته شده در مجموعه آموزشی به SRF04در این مورد نیز یک ماژول 
.آردیونو متصل کنید



پایان قسمت سخت افزاری ربات

د به با اتصال این ماژول ها و سنسور ها کار سخت افزاری ربات تمام میشود و از این پس بای
.کدنویسی و مسائل نرم افزاری ربات بپردازید

بات را توضیح مهم اینکه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی تغذیه مورد نیاز موتور ها و کل ر
.از آردوینو دریافت نکرده و از یک آداپتور خارجی استفاده نمایید

ب را بر اساس موتوری که انتخاب نموده اید باید به تغذیه مناسl293آی سی 8پایه شماره 
.وصل نمایید 

.ترک باشددقت کنید اگر از چند منبع تغذیه استفاده میکنید حتماً باید زمین کل مدار مش


